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Molens 22-06-2020 

link naar wikipedia        link naar molendatabase.nl 
naam type produkt plaats 

Broekzijdse Molen achtkante grondzeilerpoldermolen water Abcoude 

Oostzijdse Molen Mondriaan achtkante grondzeilerpoldermolen water Abcoude 

Maallust ronde stenen beltmolen koren Amerongen 

Hollandia achtkante grondzeiler/poldermolen water Ankeveen 

’t Hoog- en Groenland achtkante grondzeiler/poldermolen water Baambrugge 

Kortrijkse Molen wipmolen/poldermolen water Breukelen 

De Hoop achtkante houten stellingmolen koren Bunschoten 

Oog in ‘t Zeil ronde stenen stellingmolen koren Cothen 

’t Wissel ronde stenen grondzeiler koren Elst 

Geesina ronde stenen stellingmolen koren Groenekan 

Gabriël/Voorste Molen achtkante grondzeiler/poldermolen water Kortenhoef 

De Korenmolen achtkante grondzeiler koren Laren 

De Hoop ronde stenen stellingmolen koren Loenen 

Loenderveense Molen achtkante grondzeiler/poldermolen water Loenen 

Meermolen/De Onrust achtkante grondzeiler/poldermolen water Muiderberg 

zonder naam achtkante grondzeiler/poldermolen water Nederhorst den Berg 

Oukoper Molen wipmolen/poldermolen water Nieuwer Ter Aa 

Garstenmolen achtkante grondzeiler/poldermolen water Nigtevecht 

Buitenwegse Molen wipmolen/poldermolen water Oud-Zuilen 

Westbroekse Molen achtkante grondzeiler/poldermolen water Oud-Zuilen 

Binnenmolen ronde stenen stellingmolen koren Rhenen 

De Windhond ronde stenen stellingmolen koren Soest 

De Trouwe Wachter wipmolen/poldermolen water Tienhoven 

De Ster achtkante zaag-stellingmolen hout Utrecht 

Rijn en Zon ronde stenen stellingmolen koren Utrecht 

De Nieuwe Molen ronde stenen stellingmolen koren Veenendaal 

De Vriendschap houten achtkante stellingmolen koren Veenendaal 

De Ruiter achtkante stellingmolen  koren Vreeland 

Hoekermolen achtkante grondzeiler/poldermolen water Vreeland 

‘t Haantje wip/stellingmolen koren Weesp 

De Eendragt achtkante stellingmolen hout Weesp 

De Vriendschap achtkante stellingmolen koren Weesp 

Rijn en Weert ronde stenen stellingmolenmolen koren Werkhoven 

De Kraai achtkante stellingmolen koren Westbroek 

Rijn en Lek de molen van Ruysdael ronde stenen stellingmolen  koren Wijk bij Duurstede 

 
 
type molen (o.a. hoogte) draaiwerk produkt 

grondzeiler bovenkruier koren 

stellingmolen binnenkruier water 

wipmolen buitenkruier hout 

poldermolen   

beltmolen   

 
zie ook: 

• Lijst_van_windmolens_in_Utrecht 

• De Nederlandse Molendatabase 

• kinderpagina/welke-soorten-molens-zijn-er 

• Molentypes in Nederland 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekzijder_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=826
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzijdse_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=827
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maallust
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1317
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandia_(Ankeveen)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=640
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoog-_en_Groenland_(molen)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=828
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijkse_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=829
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Hoop_(Bunschoten)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1312
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oog_in_%27t_Zeil
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=831
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Wissel
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=832
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesina
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1332
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorste_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=676
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Korenmolen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=679
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Hoop_(Loenen_aan_de_Vecht)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=837
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loenderveense_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=838
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Onrust_(Muiderberg)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=682
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen_Nederhorst_den_Berg
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=684
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oukoper_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=841
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garstenmolen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=842
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenwegse_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=843
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westbroekse_Molen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=844
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenmolen_(Rhenen)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=845
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Windhond_(Soest)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Windhond_(Soest)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Trouwe_Waghter
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=846
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtzaagmolen_De_Ster
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=847
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn_en_Zon
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=848
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Molen_(Veenendaal)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=849
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vriendschap_(Veenendaal)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=850
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Ruiter_(windmolen)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=851
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekermolen
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=852
https://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Haantje_(Weesp)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=736
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Eendragt_(Weesp)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=737
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vriendschap_(Weesp)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=738
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn_en_Weert
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=853
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kraai_(korenmolen)
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=854
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn_en_Lek
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=855
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondzeiler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenkruier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellingmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenkruier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wipmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beltmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_windmolens_in_Utrecht
http://www.molendatabase.nl/nederland/
http://www.molens.nl/kinderpagina/welke-soorten-molens-zijn-er/
http://www.molendatabase.nl/nederland/artikelen/info_2.php

